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 RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE  
Pentru a VII-a oară - Platforma ideală de busi-
ness pentru domeniul energiei regenerabile și 

eficienței energetice! 
 
 
București, 24 Noiembrie 2014 
 
 
Cea de-a VII-a ediție a celui mai mare târg și conferințe pe energie regene-
rabilă și eficiență energetică din România - RENEXPO® SOUTH-EAST 
EUROPE, s-a aflat din nou la Sala Palatului din București, între 19-21 
noiembrie 2014. Companii naționale și internaționale din domeniul energiei 
regenerabile și eficienței energetice au adus în atenția vizitatorilor diverse 
servicii și produse, precum: panouri fotovoltaice, machete de microhidro-
centrale, machete de centrale de biogaz,  cazane pentru peleţi, machete de 
centrale de cogenerare, miniturbine eoliene, webencon sistem performant 
de management al energiei şi multe altele.    
 
"RENEXPO® ajuns la cea de-a VII-a ediție, a reunit anul acesta la Sala Palatului 
cei mai importanți actanți din domeniul energiei regenerabile și eficienței energe-
tice. Daca în punctul central s-au situat cei 100 de expozanți, evenimentele cone-
xe au dezbătut problematici legislative, de politici de mediu, finanțări, tendințe ale 
pieței. Încă o dată, evenimentul s-a dovedit a fi platforma de business ideală, cu 
conotații atât naționale cât și internaționale. Salutăm intrarea pe piață a țărilor noi, 
precum Lituania și Finlanda, care au descoperit în țara noastră oportunități de 
afaceri. Dorim să le mulțumim tuturor partenerilor, sponsorilor, expozanților, 
participanților la conferințe, care ne-au însoțit și în acest an și care certifică prin 
prezența lor, nivelul profesionist al RENEXPO®!", declară Gabriela Bujeniță - 
Project Manager RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE. 
 
Un număr de 100 de companii naționale și internaționale bine cunoscute și apre-
ciate din 12 țări europene, și-au prezentat produsele și serviciile pe o suprafață 
expozițională de 3000m², unui număr de aproximativ 2100 de vizitatori prezenți 
pe parcursul celor 3 zile de eveniment. 
 
La ceremonia de deschidere ne-au onorat cu prezența: Felicia RĂCĂŞANU -  
Director General Adjunct în cadrul Departamentului pentru Energie, Guvernul 
României; Nicoleta ROŞU - Director al Departamentului de Schimbări Climatice 
din cadrul Miniterului Mediului şi Schimbărilor Climatice  și Johann - Georg 
RÖHM, CEO Compania REECO, Germania.  

În paralel cu evenimentul au avut loc 4 conferințe internaționale de specialita-
te, 4 forumuri, un workshop și alte evenimente conexe pe diverse tematici din 
domeniul: energiei solare, hidroenergiei, biogazului, cogenerării, eficienței ener-
getice, energiei din deșeuri și altele. La toate aceste conferințe, workshop-uri și 
forumuri au luat parte 450 de specialiști din diverse domenii, media, studenți și 
alții.  

RENEXPO® a obținut și în acest an sprijinul Ministerul Mediului și Schimbări-
lor Climatice și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile și a fost sponso-
rizat de compania RomNed-Vermeer din România. 
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RENERGY AWARD a fost oferit pentru a treia oară pe 20 noiembrie 2014, în 
cadrul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE. Premiul a fost acordat în două 
categorii, unei Personalități Remarcabile și unei Tehnologii Inovatoare. 
Câștigătorul premiului pentru o Personalitate Remarcabilă a fost domnul Vlad 
STANCIU - Director Executiv ROSENC, iar premiul pentru o Tehnologie Inova-
toare a fost acordat companiei Lisscom SRL din Brașov, România. 
 
Mai multe informații despre cel mai mare eveniment din domeniul energiei rege-
nerabile în România și Europa de Sud-Est, RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE 
și conferințele însoțitoare puteți găsi pe www.renexpo-bucharest.com. 
 
 
Despre RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE (București): 
Din 2008, RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE creează în București la Sala Palatului, 
punctul de întâlnire Nr.1 pentru experți și persoane cheie pentru transfer de cunoștințe în 
domeniu. Este cel mai mare și important eveniment care revine în fiecare an cu expoziție, 
conferințe specializare, workshop-uri și evenimente conexe în sectorul energiilor regene-
rabile și eficienței energetice din România. RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE vă ajută 
să deveniți independenți energetic, vă aduce în contact direct cu experți care știu să con-
struiască o centrală de biogaz, este târgul pe hidroenergie al României și ajută țara să 
genereze energie curată pentru o tranziție către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, prin sprijinirea dezvoltării acestui sector.  
 
Despre REECO RO Expozitii S.R.L. și REECO Grup: 
REECO RO Expozitii S.R.L. este organizatorul târgurilor și conferințelor internaționale 
RENEXPO® South-East Europe (București) și ENREG ENERGIA REGENERABILA® 
(Arad). REECO face parte din grupul REECO, Compania, cu sediul în Reutlingen-
Germania este unul din cei mai mari organizatori de târguri și conferințe din Europa în 
domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice în construcții și renovare. Din 1997 
și până în prezent, REECO a organizat peste 1000 de expoziții și conferințe, care au fost 
vizitate de aproximativ 50.000 de experți și la care au participat anual peste 2000 de 
expozanți. Portofoliul companiei cuprinde 8 târguri și 60 de conferințe organizate anual în 
Germania și Europa. REECO are aproximativ 50 de angajați în 5 locații: Germania, Aus-
tria, Polonia, România, Serbia, Boznia și Herzegovina, iar în 2015 în Muntenegru și Alba-
nia, cu potențial de extindere în Macedonia și Croatia în 2016. 
 
Contact presă: 
Anca Oprea 
PR&Communication Manager 
REECO RO EXPOZIȚII SRL 
B-dul. Revoluţiei, Nr. 96, Ap. 4 
310025 Arad 
Tel: +40 (0) 257-230919 
Fax: +40 (0) 257-230998 
oprea@reeco.ro 
www.reeco.eu 
 


